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Ürün Tanımı :  

• Bu güvenlik röleleri motorun durma anını, motorun arka elektromotor kuvvetinden 

izler. Bu ürün iki modda çalıştırılabilir.  

 

Birinci mod standart moddur. Bu modda hassasiyet ayarı yapılmadan rölenin standart 

modda çalışmasını sağlar. 

 

İkinci mod ise “Kullanıcı Yapılandırması Mod” ‘udur. Bu mod ile hassas ayar 

yapılarak rölenin daha hassas tepki vermesi sağlanır. 

 

• Üzerindeki ledler yardımı ile arızanın daha kolaylıkla tespit edilmesi sağlanır. 

 

• Güvenlik kategorisi 4(EN 954-1), Ple (ISO13849-1), SIL 3 (IEC / EN 62061) 

standartlarına sahip bir üründür. 

 

• Bu üründe modeline göre vida bağlantı seçeneği ve yaylı klemens bağlantı seçeneği 

mevcuttur.  

 

 

Bağlantı Terminallerinin Açıklaması :  

1- A1; A2 : 24VDC besleme terminalleridir. 

 

2- Z1; Z2 terminali: Birinci motor duruş algılama girişleridir. Buraya motorun birinci ve 

ikinci fazları paralel bağlanır. 

 

 

3- Z3; Z4 : İkinci motor duruş algılama girişleridir. Z3 klemensine motorun üçüncü fazı 

bağlanır. Z2 ve Z4 klemensleri birbirine köprülenir. Z klemenslerinin bağlantı şekli 

aşağıdaki resimde gösterilmiştir: 
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4- T31; T32 : Motorun duruşu bu girişlerden kontrol edilir ve motor güvenli bir şekilde 

durduysa, güvenli duruş çıkışları aktif hale gelir. Aksi durumda ise; T32 girişinden 

bilgi gelmeyeceğinden dolayı güvenli duruş çıkışları açık kontak olacaktır.  

 

Kategori 3 standardında kullanılacaksa, bu iki terminal köprülenir. Kategori 4 

standardı kullanılacak ise, kontaktörün kapalı kontağından bir EDM girişi alınır. 

Bağlantı şekilleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

 

 

 

5- ES1; ES2; ES3 : Güvenli duruş algılama çıkışlarıdır. Duruş algılama girişleri ve EDM 

girişinin durumuna göre, bu çıkışlar On veya Off konumunu alır. Bu girişler 

kullanılmadığı zaman bu çıkışlar normalde açık konumdadır. 
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6- X1 : Bu çıkış izleme amaçlı kullanılan yardımcı çıkıştır. Motora bir duruş şartı 

belirlenirken, bu çıkıştan bir sinyal alınır. Bu girişler kullanılmadığı zaman bu çıkışlar 

normalde açık konumdadır. 

7- X2 : Bu çıkış hata yardımcı çıkışıdır. Bu çıkış hata olduğu zaman, flaş yapar veya 

sabit yanar. Bu girişler kullanılmadığı zaman bu çıkışlar normalde açık konumdadır. 

 

Fonksiyonlar ve Programlama :  

• Ayarlar ve Modlar : Ürünün arka kısmındaki dip switch’ten iki adet fonksiyon 

seçilir. Bunların biri “ Standard Configuration ”; diğeri ise “ User Configuration ” dır. 

Normalde bu switch “ Standard Configuration ” dadır. Öncelikle fabrika varsayılanı 

olarak ayarlanmış olan “ Standard Configuration ” modunu kullanılır. Eğer motor 

duruş zamanı çok uzun olarak belirlendiyse, switch “ User Configuration ” moduna 

alınır ve kullanıcı ayarı yapılır. 

 

• Standard Configuration : Bu mod kullanılırken, her iki dip switch de STD ve MON 

konumunda olur. G9SX-SM duruş algılama giriş voltajının 10mV veya daha azına 

geldiğini tespit ettiği zaman, motorun duruş modunda olduğunu algılayarak, güvenlik 

çıkışlarının kontaklarını normalde açık konumuna getirir. 

 

Standard Configuration modunda, ürünün arka tarafında bulunan dip switch, ön ve 

arkada bulunan zaman ayarları otomatik devredışı kalır. 

• Configuration Mode : Daha önceden belirlenmiş bir duruş süresi veya  daha uzun 

duruş süreleri için, G9SX-SM duruş algılama giriş voltajının 100mV veya 10mV veya 

daha azına geldiğini tespit ettiği zaman, veya güvenlik çıkışları kontakları açık 

konuma geçer. 

 

User Configuration modda iki mod vardır. Bunlar “Tuning Mode(TUN” ve 

“Monitoring Mode(MON)” ‘ dur. Her iki mod da seçilerek kullanılabilir. Bu iki mod 

ürüne enerji verilirken seçilir. 
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Standard Configuration(Standart Konfigurasyon Ayarı) nasıl yapılır: 

Öncelikle uygulamanızda standart konfigurasyon ayarınızı deneyiniz. Eğer istenilen 

performans gerçekleşmezse, “Kullanıcı Konfigurasyon”’ u deneyiniz. 

 

1. Giriş ve çıkış bağlantıları yapılır.       

2. Birinci dipswitch’imiz STD(standart) seçilir. 

3. İkinci dipswitch MON(Monitoring) modu seçilir. 

4. Bu işlemler yapıldıktan sonra ürüne enerji verilir ve motora yol verilir.  

 

Not: Dipswitch ayarları yapılırken, cihaz enerjilendirilmez. 

Mode Name Fonksiyon Uygulama 

Tuning Mode(TUN) Belirlenen duruş süresi 

ayarlanmak isteniyorsa bu 

mod kullanılır. Bu mod 

sadece özel 

uygulamalarda kullanılır. 

 

İstenen duruş süresinin ayarlamak için ürünün ön 

tarafındaki “DET TIME” switchi kullanılır.  

DET TIME sadece bir kez değiştirilebilir. Ürün 

herhangi farklı bir güç döngüsüne bakmaksızın, 

istenen süreyi algılar ve tanır, daha sonra X1 

rölesini çektirir ve ES ledini yakar. Fakat ES1,ES2 

ve ES3 güvenlik çıkışları açık konuma geçmez. 

Monitoring 

Mode(MOD) 

Belirlenen duruş süresini 

düzelttikten sonra, normal 

şartlardaki uygulamalarda 

bu mod kullanılır. 

Bu mod sadece ürünün ön ve arkasındaki 

DET TIME switchleri aynı olmasına 

bağlıdır. Ayarlanan motor duruş 

sürelerin(DET TIME switchleri) ürün 

enerjilendiğinde direkt devreye girer. 
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User Configuration(Kullanıcı Konfigurasyonu) nasıl yapılır: 

1. Giriş ve çıkış bağlantıları yapılır. 

2. Arkadaki dipswitch ayarı “USR” moduna alınır. İkinci switch ise “TUN” moduna 

alınır. 

3. Cihaza enerji verilir. 

4. Böylelikle cihaz “TUN Mode” unda başlar. 

5. Bekleme süresini ürünün ön yüzündeki ön ayar düğmesinden(DET TIME) bir sn 

olarak ayarlayın, ve makinenin gerçek durma zamanı t1 ile ES göstergesinin t2 

zamanı ve X1 çıkışının ledini yakıyor mu yakmıyor mu test edilir. 

6. Eğer makinanın gerçek durma zamanı t1, t2 zamanı önünde değil ise, “Standard 

Configuration” modu kullanılır. 

7. T2 zamanı t1 zamanının önünde ise, ES ledi yanmadan önce makine durmuyorsa, 

ürünün ön tarafındaki zaman ayar düğmesi ile t1 ve t2 arasındaki zaman farkı için 

en yakın değere (DeltaT) ayarlayıp, zamanlama tekrar test edilir. 

 

8. T1 zamanı t2 zamanının önüne geçiyor ise ve motor duruyor ise, ürünün enerjisi 

kapatılır. Arkadaki zaman ayarı, ürünün ön tarafındaki zaman ayarı ile aynı değere 

getirilir. Ve hassas tanımlama tamamlanmış olur.  

9. Daha sonra enerji verilmeden önce, ürünün arkasındaki dipswitchler “USR” ve 

“MON” konumuna getirilir. 

 

10. Daha sonra ürüne enerji verilir. 
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Hatalar ve Açıklamaları :  

İsmi: Renk: Anlamı: Fonksiyonu: 

PWR Yeşil Ana Besleme Ledi Ana besleme geldiğinde sabit yeşil 

yanar. 

EDM Turuncu EDM Giriş Ledi High durum sinyali T32’ye 

verildiğin-de yanar. 

EDM girişi ile ilgili hata 

oluştuğunda yanıp söner. 

CH1 Turuncu Birinci Duruş Algılama 

Giriş Ledi 

Z1 ve Z2 arasındaki voltaj eşiğinin 

al-tında olduğu zaman yanar. 

Herhangi bir hata olduğunda flaş 

yapar. 

CH2 Turuncu İkinci Duruş Algılama Giriş 

Ledi 

Z3 ve Z4 arasındaki voltaj eşiğinin 

altında olduğu zaman yanar. 

Herhangi bir hata olduğunda flaş 

yapar. 

ES Turuncu Güvenli Duruş Algılama 

Çıkış Ledi 

ES1,ES2 ve ES3 çıkışları “On” 

konumunda ise sabit yanar. 

Çıkışlardan herhangi birinde sorun 

oluştuysa flaş yapar. 

SET Turuncu Ayar Ledi Standard Configuration veya User 

Configuration yapılırken aşağıdaki 

gibi konum alır: 

*Standard Configuration modda 

yanmaz. 

*Tuning Mode’da iken flaş yapar. 

*Monitoring Mod’da sabit yanar. 

*Configuration Mod seçilirken hata 

oluştuysa, flaş yapar. 

ERR Kırmızı Hata Ledi Herhangi bir hata anında flaş yapar 

veya sabit yanar. 
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Üründe oluşabilecek hatalar ve açıklamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 
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Bağlantı Örnekleri: 
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